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 ۱۰کشته در آتشسوزی
کشتی اندونزیایی

یکمقامدولتیاندونزیازکشتهشدن ۱۰نفردرپیآتشسوزیوغرقشدنیککشتیمسافربریدرآبهایاستان"سوالوسیمرکزی"دراندونزیخبرداد.بهگزارش
ایسنا بهنقلازشینهوا سخنگویوزارتحملونقلاندونزیاعالمکردروزجمعهگذشتهیککشتیمسافربریدرحالعزیمتبهسمتبندر"بانگای"دراستان سوالوسی
مرکزیاینکشوربودهکهطعمهحریقشدهودرآبهایجزیره"ساگو"غرقمیشود.دراینحادثه ۱۰نفرکشتهشدهو ۱۲۶نفرنجاتیافتهاند.

شعله های آتش ،دزد را
به دام ماموران انداخت
سجادپور -دزدی که مشغول سوزاندن کابل های برق و
قطعهقطعهکردنلوازمسرقتیشرکتدولتیبود،درحالی
بهچنگمامورانتجسسکالنتریالهیهمشهدافتادکهشعله
های آتش در نیمه شب ،ماموران انتظامی را به سوی اراضی
انتهای منطقه الهیه کشاند.به گزارش خراسان ،ماجرای
این پرونده سرقت از آن جا آغاز شد که شهروندان و نیروهای
آبوفاضالبمشهدبهتوقفیکدستگاهپرایددرزمینهای
انتهای الهیه مشکوک شدند و با پلیس تماس گرفتند .این
درحالیبودکهدودغلیظوشعلههایآتشیکهازدورنمایان
بود نیز ماموران تجسس کالنتری الهیه را به جست وجو و
کنکاش واداشــت .بنابر گزارش خراسان ،وقتی نیروهای
آب و فاضالب و ماموران انتظامی به محل رسیدند مشخص
شد که جوانی در حال آتش زدن کابل های برق است دیگر
هیچشکیوجودنداشتکهجوانمذکورازسارقانحرفهای
استبنابراینعواملتجسسضمنمحاصرهمحلبالفاصله
مراتب را به قاضی سید هادی شریعت یار (معاون دادستان
مشهد) اطــاع دادنــد و بــرای دستگیری ســارق وارد عمل
شدند.گزارشخراسانحاکیاستوقتیحلقههایقانونبر
دستان«الف–ع»گرهخوردمشخصشدکهویاموالمتعلق
به شرکت آبفای مشهد را که در پروژه های زیربنایی استفاده
میشودسرقتکردهاستوبرایجداسازیسیمهایمسی،
آن ها را به آتش می کشد .در همین زمینه لوازم و ابزار سرقت
مانندچاقو،سیمچین،بطریبنزینو...کشفوضبطشدو
متهممذکوربرایانجامبازجوییهایتخصصیبهکالنتری
هدایت شد .بررسی های بیشتر با دستور سرهنگ توفیق
حاجیزاده(رئیسکالنتریالهیه)برایکشفسرقتهای
احتمالیدیگرویادامهدارد.

...

ازمیانخبرها

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری
کالهبردارانیکهپسازشناساییفروشندگانکاالدرسایت
هایخریدوفروشآنالیناقدامبهکالهبرداریازآنانکرده
بودند ،خبر داد.بــه گزارش ایسنا ،در تاریخ  ۲۱خردادماه
امسال پروندهای با موضوع کالهبرداری از کالنتری ۱۰۱
تجریش به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد
که در آن مال باخته در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :قصد
داشتم یک دستگاه تلفن همراه را از طریق انتشار آگهی در
سایت دیوار به فروش رسانم  .در همان روز اول نشر آگهی ،
مرد جوانی به نام سهیل سرلک با ظاهر متشخص و آراسته
پس از هماهنگی تلفنی  ،در ساعات پایانی شب به در منزل
ما مراجعه و با پیشنهاد قیمت مناسب برای خرید گوشی
اظهارکردکهوجهمدنظربهمیزانچهارمیلیونو ۵۰۰هزار
تومانراازطریقنرمافزارموبایلبانکپرداختخواهدکرد.
متعاقبا با دریافت شماره کارت عابربانک من و نمایش رسید
انتقالوجهجعلیدرصفحهنمایشگرتلفنهمراهشبهگونه
ای وانمود کرد که وجه مذکور به حسابم واریز شده است و در
پینرسیدنپیامکواریزوجهبرایبندهاینفردمدعیشدکه
بهعلتتعطیلیبانکهاوساعاتپایانیشببعضاانتقالوجه
تا دو ساعت زمان میبرد .در ادامه همین مانور متقلبانه این
فردبااپراتوربانکتماسگرفتکهمردجوانیبهعنواناپراتور
بانکضمنتأییدکسروجهازحسابشگفتکهبهعلتقطعی
سیستمهاممکناستواریزوجهبهحسابمقصدحداکثربا
دوساعتتأخیرانجامشود.
مال باخته ادامه داد :سرانجام با توجه به ظاهر موجه فرد
مذکوربهاواعتمادکردموگوشیتلفنهمراهمرادراختیارش
گذاشتم که با توجه به واریزنشدن پول در زمان مقرر ،در اول
وقت اداری به بانک مراجعه کردم و متوجه شدم فرد یاد شده
کالهبرداربودهاست.
درادامــه تحقیقات تعداد دیگری از شکات و مال باختگان
شناسایی شدند که آن ها نیز دقیقا به همین شیوه و شگرد
موردکالهبرداریقرارگرفتهاندکهدرهمینراستاتیمجعل
وکالهبرداریپایگاهیکمپلیسآگاهیباانجاماقداماتویژه
پلیسیموفقبهشناساییمحلفروشگوشیتلفنهمراهمال
باخته در یک مغازه خرید و فروش گوشی تلفن همراه شدند
که با بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته
مغازه موبایل فروشی ،تصویر فروشنده گوشی نیز شناسایی
شد و به رؤیت مال باخته رسید که بالفاصله مورد شناسایی
قرار گرفت.در ادامه اقدامات پلیسی  ،کارآگاهان پایگاه یکم
پلیس آگاهی موفق به شناسایی هویت حقیقی متهم به نام
بهرامشدندودرنهایتباشناساییمحلترددبهرامدرحوالی
میدان شوش ،کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی در تاریخ
چهارمشهریورماهموفقبهدستگیریویشدند.
بــهــرام در همان تحقیقات اولــیــه صراحتا بــه دههــا فقره
کالهبرداری با این شیوه و شگرد و با مشارکت فرد دیگری
به نام مهدی که پاسخ گوی تلفن به عنوان اپراتور بانک بود،
اعتراف کرد که بالفاصله مهدی نیز در ساعات پایانی همان
روز در میدان تجریش دستگیر شد و در تحقیقات پلیسی به
عمل آمده به کالهبرداری با مشارکت متهم اصلی پرونده
اعترافکرد.براساساعالممرکزاطالعرسانیپلیسآگاهی
پایتخت،سرهنگکارآگاهقاسمدستخال،رئیسپایگاهیکم
پلیس آگاهی تهران بزرگ با تایید این خبر گفت  :در بررسی
سوابق متهمان مشخص شد که متهم اصلی پرونده تحت
تعقیب مراجع مختلف قضایی و انتظامی قرار دارد که ضمن
هماهنگی با بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه یک تهران،
متهمانبرایشناساییدیگرجرایمارتکابیدراختیارپایگاه
یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.وی اضافهکرد:
تحقیقات برایشناساییدیگر جرایم متهمان و سایرشکات
و مال باختگان احتمالی همچنان در دستور کار تیم مبارزه
با جعل و کالهبرداری پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قراردارد.

محکومیت جاسوس  60ساله در مشهد
کشورهای متخاصم جمهوری اسالمی است .قاضی
حسن حیدری افــزود :با توجه به اهمیت و حساسیت
موضوع بالفاصله گروه های اطالعاتی با دستورات
خاصی که از سوی رئیس کل دادگستری خراسان
رضــوی صــادر شد به تجزیه و تحلیل اخبار دریافتی
پرداختند و این مهره فریب خورده را زیر چتر اطالعاتی
خود گرفتند .این مقام قضایی تصریح کرد :با جمع
آوری اسناد و مــدارک مستند ،ایــن مــرد  60ساله با
شگردهای خــاص اطالعاتی به ســوی اهــداف نظام
جمهوری اسالمی هدایت شد و این فرد جاسوس زیر
ذره بین اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) قرار
گرفت.قاضی سابق شعبه  904دادســرای عمومی و
انقالب مشهد که رسیدگی به پرونده این جاسوس را

در زمان دستگیری و فعالیت های اطالعاتی به عهده
داشت  ،با اشاره به روند دستگیری متهم خاطرنشان
کرد :وقتی اطالعات و اسناد و مدارک درباره این فرد
کامل شد و سربازان گمنام امام زمان (عج) به اهداف
مدنظر خود بــرای خنثی کــردن ترفندهای دشمنان
نظام دست یافتند ،عملیات دستگیری وی با راهنمایی
و هدایت های دادستان مرکز خراسان رضــوی آغاز
شد.قاضی حیدری اضافه کرد :این مرد  60ساله در
یک عملیات هماهنگ و غافلگیرانه درحالی به چنگ
قانون افتاد که در زمان دستگیری برای دقایقی در بهت
و حیرت فرو رفته بود.معاون دادستان مشهد تصریح
کرد :بالفاصله بازجویی ها از متهم به جاسوسی برای
کشور متخاصم جمهوری اسالمی با مدارک انکارناپذیر

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی تشریح کرد

در کنار باتالق!...

آغاز شد و این متهم که خود را در برابر اسناد مستدل می
دید ،با صدور کیفرخواست از سوی نماینده دادستان
پای میز محاکمه نشست .قاضی حسن حیدری تاکید
کرد :متهم در شعبه هشتم دادگاه انقالب اسالمی به
ریاست قاضی منصوری مقابل میز عدالت قرار گرفت
و پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه به تحمل 10
سال زندان محکوم شد.معاون دادستان مرکز خراسان
رضوی افزود :با اعتراض متهم به رای صادره ،پرونده
وی به دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارسال
شد که در نهایت قضات دادگاه تجدیدنظر با توجه به
اوضاع و احوال متهم و برخی مسائل دیگر مدت زندان
وی را به هفت سال کاهش دادند که این رای قطعی و
الزم االجراست.
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ماجرای  50پرونده خودروهای سرقتی در پارکینگ شهرداری
سیدخلیل سجادپور -در مرحله اول از بررسی دقیق
یک هــزار و  500خودرویی که در پارکینگ (انباری)
شهرداری وجود داشت ،تاکنون پرونده حدود  50خودرو
اعالم سرقت شده ،به نتیجه رسیده است.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضــوی روز گذشته در
پاسخ به سوال خبرنگار خراسان درباره روند رسیدگی
به خودروهای گمشده ای که در یکی از انبارهای بزرگ
شهرداری نگهداری می شد ،گفت :اصل ماجرا این
اس ــت کــه چــنــدی قبل،
کارآگاهان اداره مبارزه
با سرقت پلیس آگاهی
خــــراســــان رضـــــوی در
راستای برخورد قاطعانه
بــا ســارقــان و یغماگران
امــوال مــردم و همچنین
تــدابــیــر ســـردار کریمی
(فـــرمـــانـــده انــتــظــامــی
استان خراسان رضوی)
به ساماندهی مراکزی
پرداختند کــه احتمال
معامله و خرید و فروش
امــــوال ســرقــتــی در آن
مکان ها وجــود داشــت.
سرهنگ حسین بیات
مختاری افــزود :در همین زمینه ،کارآگاهان به سرنخ
هایی دست یافتند که نشان می داد برخی از خودروهای
سرقتی یا حتی دارای سابقه سرقت در جمعه بازار خودرو
مورد معامله قرار می گیرد بنابراین یک سری تحقیقات
ویژه اطالعاتی در این باره صورت گرفت و در راستای
پیشگیری از وقــوع جــرم و همچنین مبارزه با سرقت
خودرو ،گزارش هایی برای مدیران و مسئوالن ذی ربط

ارسال شد.
وی اضافه کرد :در این زمینه با هماهنگی بین پلیس
تخصصی آگاهی و دستگاه های مربوط و همچنین صدور
دســتــورات ویــژه ای از ســوی قاضی غالمعلی صادقی
(دادستان مرکز خراسان رضوی) کارآگاهان ماموریت
یافتند تا با استقرار در بــازار خــودرو ،مراحل تشخیص
هویت و بررسی های کارشناسی را انجام دهند .این
مقام ارشــد انتظامی با قدردانی از ورود جدی مدعی

العموم بــرای پایان دادن به مــاجــرای خرید و فروش
خودروهای سرقتی و پیشگیری قاطع از وقوع این گونه
جرایم خاطرنشان کرد :شهرداری نیز بالفاصله با به
کارگیری تدابیر خاصی از استقرار پلیس در جمعه بازار
خودرو استقبال کرد و بدین ترتیب با هماهنگی های
صورت گرفته ،از تشکیل بسیاری از پرونده های سرقت
و اختالفات بین خریداران و فروشندگان جلوگیری شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضــوی ادامــه داد:وقتی
برخی از خــودروهــای دارای سابقه سرقت در همین
مراحل کارشناسی کشف شد و با همکاری شهرداری به
انباری (پارکینگ نگهداری خودروهای توقیفی) انتقال
یافت ،مشخص شد که برخی از خودروهای توقیفی در
این انباری نیز دارای سابقه سرقت هستند به همین دلیل
تعدادی از خودروهای مذکور زیرنظر پلیس قرار گرفتند و
مراحل استعالم شماره پالک آن ها در حالی طی شد که
تحقیقات نشان می داد بعضی از خودروهای ذکر شده
دارای سابقه سرقت هستند این درحالی بود که مالکان
آن ها هیچ اطالعی از نگهداری خودرو در انبار شهرداری
نداشتند .سرهنگ بیات مختاری اضافه کرد :این گونه بود
که با بازدید نماینده دادستان از محل ،این موضوع وارد
مرحله جدیدی شد.وی تصریح کرد :با ورود مدعی العموم
به این پرونده برای احقاق حقوق عامه ،روند رسیدگی به
خودروهایتوقیفیبالتکلیفسریعتروگستردهترشدچرا
که بسیاری از این خودروها از حدود هفت سال قبل در این
مکان نگهداری می شدند و به مرور زمان دچار استهالک
شده بودند  .این مقام انتظامی در ادامه افزود :با صدور
دستورات قاطعی از سوی دادستان مرکز خراسان رضوی
برای تعیین تکلیف خودروها ،مشخص شد که شهرداری
براساس وظیفه قانونی خود ،خودروهایی که سد معبر
کرده اند یا خودروهای فرسوده و آالینده را از سطح شهر
جمع آوری کرده و به این انباری (پارکینگ) انتقال داده
است.ولی چون مالکان از انتقال خودرو توسط شهرداری
مطلع نبودند ،پرونده های سرقت را در پلیس آگاهی و
دستگاه قضایی تشکیل داده اند .سرهنگ کارآگاه حسین
بیات مختاری خاطرنشان کرد :در بررسی های مقدماتی
تاکنونحدود 50پروندهاعالمسرقتیکهخودرودرانباری
شهرداری نگهداری می شد ،وارد دیگر مراحل رسیدگی
قانونی شده است و بقیه خودروها نیز که بیش از یک هزار

عکس از خراسان

کالهبرداری مردشیکپوش از
آگهیدهندگان سایت دیوار

...

درامتدادتاریکی

معاون سیاسی و امنیتی دادستان مرکز خراسان رضوی خبر داد

سید خلیل سجادپور -مردی که به اتهام جاسوسی
برای کشور متخاصم با صدور دستورات ویژه قضایی
و تالش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج)
دستگیر شده بود با صدور رای دادگــاه تجدیدنظر به
تحمل هفت سال زندان محکوم شد.معاون سیاسی و
امنیتی دادستان مرکز خراسان رضوی روز گذشته با
تایید این خبر و در گفت وگویی اختصاصی به خراسان
گفت :از مدت ها قبل سربازان گمنام امام زمان (عج)
در راستای فعالیت هــای اطالعاتی و امنیتی برای
حفظ ایران زمین از گزند دشمنان و فریب خوردگان
داخلی ،به سرنخ ها و اخباری دست یافتند که نشان می
داد مرد میان سالی که به یکی از کشورهای همسایه
رفــت و آمــد می کند درحــال جاسوسی بــرای یکی از
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و  500خودرو است ،همچنان در دستور کار قرار دارد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با اشــاره به صدور
دستوری از سوی سردار کریمی برای حل سریع تر این
ماجرا گفت :در پی دستور فرمانده انتظامی استان ،گروه
ویژه و تخصصی از کارآگاهان از چهارشنبه گذشته وارد
عمل شده اند تا همه خودروهای موجود در انباری مورد
بررسی های دقیق کارشناسی قرار گیرند که در این زمینه
دادستان مشهد نیز با تاکید بر تحویل خودروها به مردم،
دستور داده اند هر چه سریع تر و با تعیین اصالت خودروها،
پرونده خودروهای گزارش سرقت شده ،به نتیجه برسد تا
از سرگردانی مالکان آن ها جلوگیری شود.
سرهنگ بیات مختاری در پایان تصریح کرد :این گروه
ویژه با تالش شبانه روزی ،در حال انجام ماموریت هستند
و به زودی همه اخبار و اطالعات و فعالیت های صورت
گرفته به اطالع مردم خواهد رسید.

هیچ نقشی در انتخاب همسرم نداشتم یک روز با فریاد
خشم آلود پدرم پای سفره عقد نشستم و این گونه زندگی
سراسر درد و رنج من در حالی آغاز شد که هیچ گاه جرئت
اعتراض به اعمال و رفتار همسرم را نداشتم .همین موضوع
موجب شده بود ساعت ها پنهانی گریه کنم ولی روزی
صحنه ای دیدم که گویی قلبم از حرکت ایستاد و ...
زن  26ساله که کوله بار سال ها رنج و محنت را روی میز
مشاورومددکاراجتماعیکالنتریمیرزاکوچکخانمشهد
گشوده بود ،در حالی که بغض غریبی گلویش را می فشرد
رشتهافکارشرابهدورانکودکیاشگرهزدوگفت:ازروزی
که چشم به دنیا گشودم خودم را در کنار باتالق مواد افیونی
دیدم جایی که پدرم هر روز بیشتر در آن باتالق فرو می رفت
و ما تنها نظاره گر این صحنه های تلخ بودیم .من فرزند اول
خانواده بودم و فقر و ذلت را بیشتر از دیگران درک می کردم
پدرم برای تهیه هزینه های مواد مخدر دست به هر کاری می
زد و به هیچ کسی رحم نمی کرد وقتی خمار می شد چنان
خشم سراسر وجودش را فرامی گرفت که جز فرار از مقابل
چشمانش چاره دیگری نداشتم .روزها به همین ترتیب می
گذشتتااینکهشبیپدرمباچهرهایبرافروختهواردمنزل
شد و با تشر به مادرم گفت «صغری» را به یکی از دوستانم
«جواب»دادهام!آنزمان 15بهاربیشترازعمرمنمیگذشت
که از شنیدن این جمله هاج و واج مانده بودم پدرم برای تهیه
پول مواد مخدر مصرفی اش دچار مشکل شده و قول ازدواج
مرابهیکیازهمبساطیهایشدادهبوددرحالیکه«سلیم»
 15سال از من بزرگ تر بود ولی پدرم تصور می کرد با این
ازدواج،زندگیاونیزروبهراهمیشودباوجوداینهمهنقشه
های پدرم «آب در هاون کوبیدن» بود چرا که «سلیم» نه تنها
مخارجاعتیادپدرمراپرداختنکردبلکهبهمننیزهموارهبه
چشمیککنیزمینگریست.اوایلزندگیوقتیشبهادیربه
خانهمیآمدفکرمیکردمکهسرکاراستچراکهبهاینگونه
دیرآمدنهادرخانهپدرمعادتداشتم.وقتیکمیبزرگتر
شدموحقایقزندگیمشترکرادرککردمتازهفهمیدمکه
بازهمدرکناریکباتالقوحشتناکشاهدغرقشدنسلیم
هستم.زندگیمنروزبهروزتلختروغمناکترمیشدچراکه
همسرم در بیراهه فساد و فحشا قدم برمی داشت و من آینده
ام را در سیاهی و تباهی می دیدم در حالی که صاحب سه
فرزند شده بودم همسرم هیچ اهمیتی به من نمی داد و رفت
و آمدهای بسیار مشکوکی داشت هیچ وقت جرئت اعتراض
یا سوال نداشتم چرا که پاسخم را با مشت و لگد می داد و من
به خاطر بی کسی و تنهایی باید ساعت ها اشک می ریختم
زمانی متوجه شدم که سلیم با زنان خیابانی نیز ارتباط دارد
کهاوبهخاطراعتیادازکارشاخراجشدهودریکنانواییکار
میکرد.فرازونشیبهایسختیرادرزندگیمیگذراندم
که روزی همسرم را تعقیب کردم .او که به بهانه رفتن سرکار
ازمنزلخارجشدهبودواردیکمنزلدیگرشدوچندساعت
بعدبههمراهیکزنغریبهازآنمکانبیرونآمد.باچشمانی
اشکبار به خانه بازگشتم و این بار درباره ارتباطش با آن زن
غریبهازاوسوالکردماماهمسرمنهتنهابازهممرازیرمشتو
لگدگرفتبلکهفریادزدآنزنرادوستداردودیگرحاضربه
ادامهزندگیبامننیست.حاالمنماندهاموچشماننگران
سهفرزندمکه...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

۲باند بین المللی قاچاق مواد مخدر در کرمان متالشی شد
توکلی-دادستان عمومی وانقالب مرکز استان کرمان
از متالشی شدن دو باند بین المللی قاچاق موادمخدر و
کشف بیش از یک تن و300کیلوگرم انواع مواد مخدر
در کرمان خبر داد و گفت:در این زمینه یک تبعه افغانی
از سرباندهای اصلی قاچاق مــواد مخدر دستگیر و
بازداشت شد.به گزارش خبرنگار ما ،قاضی دادخدا
ساالری روز گذشته با بیان این که حمله به باندهای
کالن و اصلی قاچاق مواد مخدر مورد تاکید دستگاه
قضایی است ،افزود:سربازان گمنام امام زمان (عج)
اداره کل اطالعات استان کرمان پس از انجام اقدامات
منسجم اطالعاتی و رصد های شبانه روزی دو باند فعال
قاچاق مواد مخدر را که از مرزهای شرقی کشور وارد
شده بودند در حین عبور محموله هایشان از پهنای
استان کرمان مورد حمله قرار دادند و مانع عبور مواد

مخدر و توزیع آن در کشور شدند.
ایــن مــقــام قــضــایــی اظــهــار کـــرد :طــی دو عملیات
جداگانه در چند روز گذشته در مجموع بیش از یک
تن تریاک128،کیلوگرم هروئین و 293کیلوگرم
حشیش به همراه مقادیری ســاح و مهمات و چند
دستگاه خودرو از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.
وی با اشــاره به ایــن که استان کرمان در خط مقدم
مبارزه با مواد مخدر قرار دارد،خاطرنشان کرد:طی
رصــد اطــاعــاتــی مشخص شد،قاچاقچیان قصد
انتقال این محموله سنگین مواد مخدر را از پهنای
جغرافیایی این استان به دیگر استان های عمقی کشور
از جمله اصفهان و تهران و خارج از کشور داشتند که با
هوشیاری ماموران اداره کل اطالعات استان کرمان
عملیات انتقال مواد مخدر آن ها ناکام ماند.

 125کشته در حوادث ترافیکی هفته گذشته
سرپرست سازمان اورژانس کشور با تشریح آمار حوادث
یک هفته گذشته گفت :در طول این مدت  384حادثه
ویژه ثبت شده که در مجموع  125کشته داشته است.
پیرحسین کولیوند در گفتوگو با ایسنا ،با اشــاره به
این که در هفته گذشته  384حادثه ویژه در سامانه
مرکز مدیریت عملیات بحران( ،)EOCثبت شده است،
اظهار کرد :در این حوادث  1408نفر مصدوم شدند
که  1184نفر آن ها توسط اورژانس به مراکز درمانی
منتقل و  244نفر نیز در محل درمان شدند .وی افزود:
متاسفانه  125نفر در این حوادث جان خود را از دست
دادند.سرپرست سازمان اورژانس کشور درباره انواع

این حوادث گفت 192 :مورد از این حوادث که معادل
 50درصد را شامل میشود ،حوادث ترافیکی بودند.
کولیوند همچنین به آماری در زمینه حوادثی اشاره
کرد که وانت بارها در آن دخیل بودند و گفت 8 :درصد
از ماموریتهای ترافیکی مربوط به حوادث این نوع
خودروها بود که در مجموع این حوادث  98مصدوم و
دو فوتی در هفته گذشته برجای گذاشت .سرپرست
سازمان اورژان ــس کشور با اشــاره به انجام عملیات
اورژانــس هوایی نیز گفت :در هفته گذشته اورژانس
هوایی  83مأموریت انجام داد و  112مصدوم توسط
بالگردها به مراکز درمانی منتقل شدند.
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